Kristianstad 2021-04-29

Aktuellt i fält
April fortsätter bjuda på svalt väder och det har varit en del kalla nätter. Inledningen av maj ser
något ostadig ut i dagsläget, potatisen bör nu bli satta så fort det blir tjänligt!
Sättningen av potatis är i full gång i vårt odlingsområde och vi uppskattar att ca 60 % av kontrakterad
areal är satt.
I följande brev finns rekommendation inför den första ogräsbekämpningen.

Ogräsbekämpning 2021
Räkna med att det tar ca 4 veckor från sättning till uppkomst. Följ fältens utveckling, många
preparatkombinationer ska köras strax innan uppkomst.

Preparat – nyheter
Spotlight Plus fick ny registrering och får bara användas en gång per år.
 Användning antingen i ogräsbekämpningen eller vid blastdödning.
 Nytt för år 2021 är att Spotlight plus endast får användas före uppkomst.
 Spotlight Plus med regnr. 4851 får användas till och med 2021-05-31. För reg. nr. 5577 gäller de
nya användningsvillkoren, maxdos i potatis 0,33 l/ha.
 Observera: Krav på 50 procent avdriftsreducerande utrustning vid användning av
Spotlight Plus.
Sencor SC har under år 2020 orsakat en del stopp i vissa sprutor. För att undvika dessa problem
kommer här lite erfarenheter som Bayer samlat på sig under året:
 Vid blandning med Spotlight Plus och/eller Centium ska dessa produkter blandas i först.
 Sencor SC tillsätts alltid sist i en blandning med andra produkter
 Tillsats av pH-regulator har i vissa vattenkvaliteter (höga järn-/ kalk halter) varit positivt.
 Blandning med Bor-produkter kan kraftigt förändra pH-värdet. Tillsätt pH-regulator.
 Utöver detta så rekommenderas det att i säsongen 2021 använda filter med storleken 50/60
mesh eller grövre.
Registreringsläget för Sencor SC och substansen metribuzin är osäker på EU-nivå vilket kan orsaka att
produkten eventuellt kan försvinna på sikt. Testa därför gärna en strategi med Proman för att skapa
egna erfarenheter på din egen gård.
Fenix fick ny registrering (5288) 2020-07-31
 Utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas vid spridning närmare än
100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i
kolumnen för grov duschkvalitet.
Notera att: För bästa effekt av Fenix avråds kupning efter behandling.
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Rekommendationer för första ogräsbekämpningen
Vid högt ogrästryck och stora ogräs
0,35 l Sencor SC 600 + 0,2-0,25 l Spotlight Plus
 Denna behandling ska göras före potatisens uppkomst innan plantorna bryter igenom.
 Sencor SC 600 maxdos per körning är 0,35 l/ha och per säsong 0,58 l/ha. För att nå max. totaldos
(0,58 l/ha) kan den första körningen kompletteras med 0,23 l Sencor SC efter 7-14 dagar.
 Bekämpa gärna tidigt på morgonen (ca kl. 04:00-08:00) eftersom effekten på exempelvis målla
är beroende av hög luftfuktighet, helst 90 % RF och dagg.
Vid högt ogrästryck och problem med åkerbinda
2,0 l Proman + 0,2-0,25 l Spotlight Plus
 Denna behandling ska göras före potatisens uppkomst innan plantorna bryter igenom.
 Jämfört med Sencor har Proman bättre effekt på åkerbinda och nattskatta.
 Proman är ett mycket dyrare alternativ jämfört med grundrekommendationen Sencor SC 600 +
Spotlight Plus men kan vara värt att testa om man upplever att målla och åkerbinda är
problematiskt.
 Beroende på ogräsflora så kan det vara tillräckligt med bara en ogräsbehandling eftersom det
finns en god långtidseffekt.
Stora besvärliga ogräs såsom mycket kvickrot och/eller stora gråbo.
0,35 l Sencor + 1,5-2,0 l Glyfosat (Roundup) + vätmedel
 Denna behandling ska göras före potatisens uppkomst innan plantorna bryter igenom.
 Högre dos (3 l/ha Glyfosat) om mycket kvickrot eller stora gråbo (kvickroten ska ha nått ca 4 blad
vid bekämpning).
 På ler- och mjälajordar med sprickbildning där preparatet kan tränga ner och nå plantorna är
denna behandling inget bra alternativ.
 Kör ALDRIG Glyfosat i utsädesodlingen!!
Vid högt ogrästryck och problem med nattskatta
0,35 l Sencor SC + 0,25 l Centium + 0,2-0,25 l Spotlight Plus
 Behandla ca 5 dagar före uppkomst.
 Sencor SC har endast måttlig effekt (40-70%) på nattskatta och kan därför tankblandas med
Boxer eller Centium för att förstärka effekten på nattskatta.
 Det är viktigt att behandla nattskattan i god tid, max. hjärtbladstadiet.
 Centium kräver mycket god markfukt. Om rätt förhållanden råder vid behandling kan Centium
verka i 4-8 veckor.
 Använd inte Centium om mullhalten överstiger 10 %. Denna blandning har en mycket bred effekt
på örtogräs.
 Kupning efter behandling avråds.
Mekanisk ogräsbekämpning
 Underskatta inte den mekaniska ogräsbekämpnings goda effekt mot nattskatta.
 En tidig kupning/mek. ogräsbekämpning som bekämpar små nattskattor kan ge mycket god
effekt.
 Den mekaniska ogräsbekämpningen kan sedan vid behov kompletteras med kemisk
bekämpning.
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4,0 l Boxer/Roxy
 Behandling innan stadie 11 (första bladet över 4 cm).
 Delad bekämpning (2x2 l/ha) ger säkrare effekt, men är svår i praktiken då preparaten enbart får
användas t.o.m. stadie 11.
 Var noga med att behandla nattskattan i tid (hjärtbladsstadiet).
 Nattskatta som hunnit få tre blad är mycket svårbekämpad
 Proman går att blanda med Centium och även med Boxer/Roxy för att stärka effekten mot
nattskatta.

Åkerspergel

Åkersenap

Åkerbinda

Våtarv

FÖRSTÄRKER EFFEKTEN PÅ UPPKOMNA OGRÄS, KAN KOMBINERAS MED BOXER ELLER CENTIUM FÖR LÅNGTIDSVERKAN
MOT NATTSKATTA & SNÄRJMÅRA

Vit ruta = Uppgift saknas
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Viol

Kombinationen ger förstärkt effekt mot uppkomna örtogräs, sepciellt nattskatta, snärjmåra, trampört och åkerbinda.
OBS! Före potatisens uppkomst.

Mycket god effekt (<90 %)
God effekt (70-90 %)
Måttlig effekt (40-70 %)
Svag effekt, < 40 %

Hälsningar
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Veronika

329

Trampört

0,3-0,35 Sencor
SC 600 + 0,20,25 Spotlight
Plus

Snärjmåra

504

Raps

0,25 Centium +
0,3-0,35 Sencor
SC 600

Plister

660

Pilört

1,75 Fenix + 0,25
Sencor SC 600

Penningört

706

Näva

4,0 Boxer+ 0,30,35 Sencor SC
600

Nattskatta

773

Målla

2,0 Proman +
0,2-0,25
Spotlight Plus

Lomme

610

Korsört

2,0 Proman

Jordrök

276

Harkål

0,35 Sencor SC
600 + 0,23
Sencor SC 600

Förgätmigej

Preparat
kostnad
kr/ha

Dån

Preparat och
dos/ha

Baldersbrå

Effektschema ogräsbekämpning
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